
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Transport  
Services B.V., Exportstation Oude Statenzijl te Drieborg 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, eventuele handhaving en uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op 
www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het 
bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-
inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te 
maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar geke-
ken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
 
Op 12 juli 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veilig-
heidsregio het Exportstation Oude Statenzijl van Gasunie Transport Services B.V. (verder te noemen 
Gasunie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 juli 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Gasunie? 
Exportstation Oude Statenzijl verbindt het Nederlandse gastransportnet met het gasnet uit Duitsland. 
De hoeveelheid van de passerende gasstromen wordt gemeten. Ter bescherming van de installaties 
op het exportstation en verderop in het netwerk wordt het inkomende gas gereinigd, waarbij eventueel 
aanwezige vocht- en vuildeeltjes worden verwijderd. 
Exportstation Oude Statenzijl maakt onderdeel uit van het cluster Operations - Leidingen en Installa-
ties - Oost - Groningen (OLOG). 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderdelen: 
- De vakbekwaamheid en veilig werken door eigen en ingehuurd personeel. 
- De geleerde lessen uit het incident van 12 december 2017 bij het exportstation van Gas Connect 

Austria in Baumgarten an der March in Oostenrijk. (Dit bedrijf heeft geen organisatorische of tech-
nische binding met Gasunie.) 

- De maatregelen om zware ongevallen bij grootschalige en/of langdurige stroomuitval te voorko-
men. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Het personeel (eigen en ingehuurd) is vakbekwaam en voldoende opgeleid om werkzaamheden 

binnen het cluster uit te voeren. 
- Controles op de veilige uitvoering van de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
- Gasunie heeft acties ondernomen naar aanleiding van het eigen onderzoek naar het incident in 

Baumgarten, om de kans op een soortgelijk incident te minimaliseren. 
- Grootschalige en/of langdurige stroomuitval leidt niet tot een verhoogd risico van een zwaar onge-

val. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Het toezicht op het verlopen van opleidingen is een aandachtspunt. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De in-
specteurs verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren. 


